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RESUMO: A contínua necessidade de se produzir cada vez mais hidrocarbonetos faz com que
seja de fundamental importância o desenvolvimento de métodos capazes de extrair mais óleo
dos reservatórios. Assim, a recuperação avançada através da injeção de tensoativos atua na
redução da tensão interfacial óleo-agua, melhorando o deslocamento de petróleo para fora do
reservatório. Este trabalho tem como objetivo caracterizar o biossurfactante ramnolipídeo,
produzido a partir da bactéria Pseudomonas aeruginosa, e avaliar sua utilização no processo de
recuperação avançada de petróleo, utilizando arenitos sintéticos como rocha-reservatório. A
caracterização do biossurfactante envolveu a determinação de sua concentração micelar crítica
(cmc), além da influência do pH e da salinidade sobre o mesmo. Já para a recuperação avançada,
foram utilizados três tipos de petróleo, entre 21 e 30 ºAPI, e três concentrações de
biossurfactante, a 30, 50 e 100% acima da cmc. Os resultados obtidos mostram que a injeção
de biossurfactante, além de ser uma alternativa sustentável aos tensoativos sintéticos por sua
biodegradabilidade e baixa toxicidade, é capaz de aumentar o fator de recuperação do processo
de produção de petróleo após a injeção de água, obtendo fatores de recuperação avançada entre
1,6 e 9,3%, dos quais os melhores resultados foram alcançados para óleos mais viscosos e
maiores concentrações de ramnolipídeo.

Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo; biossurfactante; ramnolipídeo;
Pseudomonas aeruginosa

ABSTRACT
STUDY OF THE ENHANCED OIL RECOVERY VIA INJECTION OF THE RHAMNOLIPID BIOSURFACTANT
PRODUCED FROM PSEUDOMONAS AERUGINOSA

The continuous need for increased production of hydrocarbons makes the development of
techniques to produce more oil from reservoirs a matter of fundamental importance. In that
context, the enhanced oil recovery (EOR) through surfactant flooding works by lowering the
interfacial tension between water and oil, improving the displacement of the latter out of the
reservoir. The present work aims to characterize the rhamnolipid biosurfactant, produced from
a strain of the Pseudomonas aeruginosa bacteria, and to assess its utilization in the EOR
process, using synthetic sandstone as reservoir rocks. The rhamnolipid characterization
involved the determination of its critical micelle concentration (c.m.c.), and also the behaviour
caused by the influence of pH and salinity over it. The EOR process included three oil samples,
with API degree range of 25-30, and three biosurfactant concentrations, of 30, 50 and 100%
above the cmc. The results demonstrated that biosurfactant flooding not only presents itself as
a sustainable alternative to synthetic surfactants by being biodegradable, but is also capable of
increasing the recovery factor of the oil production process post water injection, presenting a
range of enhanced recovery factors from 1.6 up to 9.3%, displaying better results when heavier,
more viscous oil samples are used and for higher rhamnolipid concentrarions.

Keywords: Enhanced oil recovery; biosurfactant; rhamnolipid; Pseudomonas aeruginosa
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1. Introdução
O petróleo desempenha um papel crucial na matriz energética mundial, com uma
demanda que cresce mais a cada dia. Assim, o estudo e a utilização de métodos que levem ao
aumento da produção são essenciais para atender às necessidades mundiais desse recurso
natural (FIRMINO, 2016).
Este recurso natural se caracteriza por uma mistura de hidrocarbonetos, podendo
apresentar também outros compostos orgânicos e inorgânicos, a exemplo de compostos de
enxofre. Sua formação se dá através da degradação bacteriana de matéria orgânica acumulada
em bacias sedimentares ao longo dos anos, sob a ação de condições adequadas de temperatura,
pressão e oxigênio (ANP, 2009).
Alterações graduais das propriedades físico-químicas do óleo, tais como densidade e
viscosidade, são associadas à queda na energia natural de um reservatório, além da retirada de
material e consequente queda de pressão do reservatório. Este conjunto de fatores impacta o
escoamento e encarece a produção (SANTOS, 2009).
Métodos de recuperação podem ser utilizados para elevar a energia perdida pelo
reservatório. Os Métodos Convencionais de Recuperação são aqueles que empregam
tecnologias de alto grau de confiabilidade e amplamente conhecidas, tendo como principais
exemplos a injeção de fluidos já presentes no reservatório, tais como água e gás. Em
contrapartida, os Métodos Especiais de Recuperação, que tem por objetivo complementar a
atuação dos processos convencionais, são aqueles que ainda estão em desenvolvimento e que
empregam tecnologias mais complexas (THOMAS, 2001).
Os métodos especiais de recuperação foram desenvolvidos a partir da necessidade de se
aumentar o lucro da produção decorrente do aumento da vida útil de um reservatório, sendo
utilizados na maioria das vezes em situações em que há pouca vantagem em continuar ou
mesmo iniciar o uso de métodos convencionais (BARILLAS, 2008).
O uso de tensoativos, também chamados de surfactantes, pertence ao segundo grupo
mencionado de processos de recuperação. Atuam principalmente na redução da tensão
interfacial entre óleo e água presentes no reservatório, favorecendo o escoamento. Também são
capazes de tornar a rocha molhável à água, o que é vantajoso para a recuperação (SOFLA et
al., 2016).
Millene Caroline Albino de Oliveira
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Biossurfactantes são subprodutos de atividade microbiana com potencial de aplicação em
diversos segmentos, tais como a remediação de solos contaminados e a própria recuperação
avançada de petróleo. Apresentam diversas vantagens em relação aos tensoativos comuns,
sendo as principais delas a biodegradabilidade e os baixos valores de concentração micelar
crítica (ZHAO, 2014).
Dentre os biossurfactantes conhecidos, o ramnolipídeo, produzido pela bactéria
Pseudomona aeruginosa, tem sido extensivamente estudado devido à sua capacidade
emulsificante e à sua atuação na superfície de líquidos (MÜLLER et al., 2012).
A necessidade de aumentar o fator de recuperação dos reservatórios existentes faz com
que os processos de recuperação avançada se tornem ferramentas fundamentais na indústria do
petróleo. Além disso, a preocupação com o meio ambiente é um parâmetro de grande
importância no cenário atual. Deste modo, o uso de um composto com a capacidade de atuar da
mesma maneira, se não mais eficientemente, quando comparado aos tensoativos utilizados em
grande escala, com o adicional de serem biodegradáveis, se torna bastante justificável.
Deste modo, o objetivo deste trabalho é estudar as propriedades do biossurfactante
ramnolipídeo e avaliar a sua utilização em processos de recuperação avançada de petróleo. Para
tal, foi realizada a caracterização do biossurfactante, além de ensaios de recuperação avançada.
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2. Revisão Bibliográfica
A fim de melhor compreender os aspectos teóricos envolvidos neste trabalho, uma
revisão bibliográfica faz-se necessária. De modo geral, são descritas as propriedades relevantes
de rocha e fluidos, além de definições sobre recuperação de petróleo e biossurfactantes.

2.1.

Propriedades de Rocha e Fluidos

Conhecer algumas propriedades relevantes das rochas e dos fluidos é uma atividade
imprescindível neste estudo.

2.1.1. Porosidade
A porosidade absoluta (Φt) é uma propriedade da rocha, definida como a fração
volumétrica de vazios, sejam estes poros, canais ou fissuras, estando interconectados ou não.
Quando avalia-se apenas a relação entre os vazios interconectados e o volume total, tem-se o
que é chamado de porosidade efetiva (Φe) (ZAMPIERI, 2012), que é a utilizada nos cálculos
referentes a reservatórios de petróleo. As Equações 1 e 2 representam as relações mencionadas:
Φt = Vv/Vt

(1)

Φe = Vi/Vt

(2)

Onde:
Vv – Volume de vazios;
Vt – Volume total;
Vi – Volume de vazios interconectados.
A porosidade também pode ser classificada em primária, que representa aquela gerada
durante a deposição dos sedimentos que formaram a rocha, e secundária, decorrente de
alterações geológicas posteriores à sua formação.

2.1.2. Saturação
De posse apenas da porosidade de uma formação, não é possível determinar o volume de
óleo presente na mesma. Isto ocorre devido à presença de mais de um fluido no interior das
rochas-reservatórios (a saber, água e hidrocarbonetos). Para que a quantidade de óleo possa ser
estimada, definiu-se uma propriedade que representa a porcentagem do volume poroso ocupada
por um fluido específico. Esta propriedade é chamada de saturação (THOMAS, 2001). Deste
modo, tem-se que as saturações dos fluidos presentes no reservatório podem ser obtidas pelas
Equações 3, 4 e 5:
Saturação do Óleo: So = Vo/ Vp
Millene Caroline Albino de Oliveira
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Saturação de Gás: Sg = Vg/ Vp

(4)

Saturação de Água: Sw = Vw/ Vp

(5)

Onde:
Vo – Volume de óleo;
Vp – Volume poroso;
Vg – Volume de gás;
Vw – Volume de água.

2.1.3. Permeabilidade
A permeabilidade é outra propriedade de extrema importância para a produção de
petróleo, apresentando-se como uma característica da rocha na qual o mesmo se encontra. Esta
propriedade diz respeito à facilidade com que o fluido se desloca no interior do meio poroso,
sendo definida como o inverso da resistência que a rocha oferece à passagem de fluxo (Rosa et
al., 2006). Canais estreitos, com tortuosidades e estrangulamentos dificultam a passagem dos
fluidos, apresentando menores permeabilidades (Thomas, 2001). É dita permeabilidade
absoluta (k) quando existe apenas um fluido escoando pela rocha, e é definida pela Lei de
Darcy, apresentada na Equação 6.

𝑘=

𝑞.𝜇.𝐿

(6)

𝐴.∆𝑃

Onde:
k – Permeabilidade absoluta do meio poroso em miliDarcy (mD);
q – Vazão do fluido através do meio poroso, em cm³/s;
µ – Viscosidade do fluido, em centiPoise (cP);
L – Comprimento do meio poroso, em centímetros;
A – Área transversal aberta ao fluxo, em cm²;
∆P – Perda de carga, em atm.
Além da permeabilidade absoluta, tem-se também a permeabilidade efetiva a um fluido,
quando mais de um fluido está presente na rocha. Existe uma relação entre a permeabilidade
efetiva de um fluido e a saturação do mesmo, e quando uma destas propriedades varia, a outra
também se altera (Thomas, 2001).
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O símbolo adotado para a permeabilidade efetiva e a letra “k” acompanhada de um
subscrito correspondente ao fluido, como as permeabilidades efetivas do óleo (ko) e da água
(kw), por exemplo.
Por fim, há também a permeabilidade relativa, que corresponde à normalização da
permeabilidade efetiva através de um valor característico da permeabilidade. É obtida pela
razão entre o valor da permeabilidade efetiva e uma base de permeabilidade, sendo a absoluta
a mais utilizada (Zampieri, 2012). Desta forma, tem-se, como mostrado nas Equações 7, 8 e 9,
as permeabilidades relativas a cada fluido:
kro = ko/k

(7)

krg = kg/k

(8)

krw = kw/k

(9)

Onde:
kro – Permeabilidade relativa ao óleo;
krg – Permeabilidade relativa ao gás;
krw – Permeabilidade relativa à água;
ko – Permeabilidade efetiva do óleo;
kg – Permeabilidade efetiva do gás;
kw – Permeabilidade efetiva da água;
k – Permeabilidade absoluta do meio poroso.

2.1.4. Grau API e classificação do petróleo
Para compreender o conceito de Grau API, é necessário conhecer os conceitos de massa
específica e densidade de um fluido.
A massa específica é uma propriedade de fluidos de grande importância. Pode ser
definida como a relação entre a massa de um fluido e o volume ocupado por esta massa, ou
ainda como a massa de um fluido por unidade de volume (FOX; PRITCHARD; MCDONALD,
2011). Esta propriedade varia com a pressão e temperatura, sendo os gases muito mais sensíveis
a alterações nestes parâmetros do que os líquidos. Assim, a massa específica pode ser obtida
pela Equação 10:
𝜌 = 𝑚⁄𝑉

(10)

Onde:
Millene Caroline Albino de Oliveira
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ρ – massa específica do fluido, em g/ml;
m – massa de fluido, em gramas;
V – volume ocupado pela massa de fluido, em mililitros.
Por sua vez, a densidade, normalmente representada pela letra “d”, é uma relação entre
a massa específica do fluido em questão e a massa específica de um fluido de referência. No
entanto, muitas vezes os termos massa específica e densidade são usados como sinônimos,
juntamente com o termo densidade relativa para expressar o papel da densidade na forma que
foi descrita acima.
O Grau API é uma escala arbitrária, criada pelo American Petroleum Institute, que
expressa a densidade de petróleo e de seus derivados líquidos, sob condições específicas de
temperatura, tendo a água como fluido de referência. A escala é calibrada em termos de Grau
API, tendo como base a massa específica do petróleo ou derivado e da água, ambos medidos a
60 ºF, aproximadamente 15,5 ºC. No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) regulamenta que as medições devem ser feitas a 20 ºC. Seu cálculo
pode ser efetuado da forma descrita pela Equação 10

º 𝐴𝑃𝐼 =

141,5

𝜌ó𝑙𝑒𝑜
𝜌á𝑔𝑢𝑎

− 131,5

(11)

Onde ρóleo e ρágua são as massas específicas do petróleo ou derivado e da água,
respectivamente, ambos medidos a 60 ºF.
De acordo com esta escala, quanto maior for o grau API, menor é a massa específica do
óleo e mais leve este será. Tem-se então que, com base na Portaria 009 de 21 de Janeiro de 2000
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o petróleo, quando
avaliado a 20 ºC, é classificado da forma apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Classificação do petróleo de acordo com o Grau API.
Tipo
Extra-pesado
Pesado
Mediano
Leve

Grau API
Inferior a 10º
Maior ou igual a 10º e inferior a 22º
Maior ou igual a 22º e inferior a 31º
Maior ou igual a 31º
Fonte: ANP (2000)

O petróleo também pode ser classificado de acordo com os seus constituintes. Deste
modo, tem-se (THOMAS, 2001):
a) classe parafínica: apresenta 75% ou mais de parafinas em sua composição. Normalmente
apresentam baixa massa específica e baixa viscosidade, com exceção dos casos em que
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existam grandes quantidades de n-parafinas de alto peso molecular. Os compostos
aromáticos presentes são de anéis simples ou duplos, e possuem baixo teor de enxofre;
b) classe parafínico-naftênica: apresenta entre 50 e 70% de parafinas, e mais de 20% de
naftênicos. Os óleos desta categoria apresentam teor de resinas e asfaltenos variando entre 5
e 15%, baixo teor de enxofre e teor de naftênicos situado entre 25 e 40%. A massa especifica
e a viscosidade destes óleos são moderadas e superiores àquelas apresentadas pelos óleos
parafínicos;
c) classe naftênica: apresenta teor de naftênicos superior a 70%. São poucos os óleos que se
enquadram nesta categoria, apresentando baixo teor de enxofre. São originados a partir de
alterações bioquímicas dos óleos das duas categorias anteriores;
d) classe aromática intermediária: contém mais de 50% de hidrocarbonetos aromáticos. É
representada por óleos frequentemente mais pesados, apresentando entre 10 e 30% de
asfaltenos e resinas, com teor de enxofre acima de 1%. Possuem poucos compostos
monoaromáticos, e sua densidade é normalmente superior a 0,85;
e) classe aromático-naftênica: apresenta teor de naftênicos superior a 35%. São resultado de
processos de biodegradação de óleos parafínicos e parafínicos-naftenicos que findaram por
remover as parafinas. Podem conter mais de 25% de resinas e asfaltenos;
f) classe aromático-asfáltica: apresenta teor de asfaltenos e resinas superior a 35%. São
originados a partir de biodegradação avançada, podendo compreender também alguns raros
óleos verdadeiramente aromáticos. Seus principais representantes são óleos pesados e
viscosos, que foram formados a partir da alteração de óleos aromáticos intermediários,
apresentando alto teor de resinas e asfaltenos, e teor de enxofre entre 1 e 9%, em casos
extremos.
É importante ressaltar que estas duas classificações estão relacionadas, isto é, os
constituintes do petróleo influenciam diretamente o valor da massa especifica do fluido e,
portanto, o valor do grau API do óleo.

2.1.5. Viscosidade
A viscosidade é uma propriedade que expressa a resistência que um fluido apresenta ao
escoamento quando submetido a uma força externa. Outra forma de se definir viscosidade é
como a força de atrito que surge quando uma camada de fluido é forçada a se mover em relação
a outra, sendo função dos efeitos combinados de adesão e coesão das moléculas do fluido entre
si (RIBEIRO, 2003). Assim, quanto maior a viscosidade do fluido, maior é a sua resistência ao
fluxo.
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A viscosidade de líquidos, como o petróleo, por exemplo, diminui à medida que a
temperatura aumenta. Já para gases, o efeito é o oposto, e a viscosidade é então diretamente
proporcional à temperatura.
A viscosidade dinâmica, também conhecida por viscosidade absoluta, é representada
pela letra grega µ e é dada em termos de força necessária para deslocar uma unidade de área a
uma unidade de distância. A unidade utilizada no Sistema Internacional é Pa.s, mas é comum
se apresentar viscosidade dinâmica em cP (centiPoise).
Já a viscosidade cinemática, representada pela letra grega ν, é a relação entre a
viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. No Sistema Internacional é dada em m²/s,
porém é comum que seja apresentada em St (Stokes) (FOX; PRITCHARD; MCDONALD,
2011).
Estas duas propriedades podem ser relacionadas através do uso da massa específica do
fluido como fator de conversão.

2.1.6. Mobilidade
A mobilidade de um fluido é definida como a razão entre a sua permeabilidade efetiva e
a sua viscosidade. Esta propriedade depende, entre outros parâmetros, das saturações dos
fluidos. A mobilidade pode ser calculada pela Equação 12.
λo=ko/μo

(12)

Onde:
λo – Mobilidade do óleo, em D/cP;
ko – Permeabilidade efetiva do óleo, em Darcy;
μo – Viscosidade do óleo, em centiPoise.
A razão de mobilidade é definida pela Equação 13.
RM = λw/ λo

(13)

Onde:
RM – Razão de mobilidade;
λw – Mobilidade da água, em D/cP;
λo – Mobilidade do óleo, em D/cP.
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Quanto maior a razão de mobilidade, menor é a eficiência de deslocamento de óleo, o que
ocorre pelo fato da água (que apresenta menor viscosidade e maior mobilidade) criar caminhos
preferenciais nos poços injetores e produtores (THOMAS, 2001).

2.1.7. Tensão superficial
Esta propriedade diz respeito ao efeito causado pela coesão de partículas semelhantes
na superfície de um fluido, levando à formação de uma membrana elástica. As moléculas
presentes na superfície de um líquido não possuem outras moléculas semelhantes acima destas,
afetando o equilíbrio de forças nas mesmas, como pode ser visto na Figura 1. Assim, formam
ligações mais intensas, fazendo com que esta superfície apresente maior resistência a forças
externas, devido à coesão natural das moléculas do fluido. Esta propriedade é chamada tensão
superficial (U.S. GEOLOGICAL SURVEY, 2018).
Ao considerar dois líquidos imiscíveis em contato entre si, as moléculas presentes na
superfície, ou interface, de contato também apresentam um desequilíbrio de forças, e tendem a
interagir mais intensamente com as moléculas vizinhas, sejam estas semelhantes ou não. A este
fenômeno dá-se o nome de tensão interfacial (HARTLAND, 2004).
Esta propriedade é importante, pois elevadas tensões na interface óleo-água no interior
de um reservatório de petróleo dificultam a extração dos hidrocarbonetos (LAKE et al, 2014).
Figura 1 - Forças atrativas em moléculas de água.

Fonte: Fogaça (2015)
De acordo com Van Oss e Constanzo (1992 apud ZDZIENNICKA et al., 2017), a
tensão superficial das partes hidrofílica e hidrofóbica de um tensoativo pode ser tratada
separadamente. Ou seja, a depender de como a molécula esteja orientada, a tensão superficial
pode ser originada por fenômenos diferentes.
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Recuperação de Petróleo

2.2.1. Fator de recuperação
Um dos principais focos das empresas ligadas à produção de petróleo é o aumento do
fator de recuperação (FR) de seus campos de petróleo, mantendo um custo operacional
adequado. A importância deste parâmetro está ligada ao seu significado. O fator de recuperação
representa a quantidade, ou volume, de óleo efetivamente extraído, em relação ao volume de
óleo original presente na rocha, como apresentado na Equação 14. Em outras palavras, é a
porcentagem de óleo recuperada. Em campos maduros produtores de óleo, o FR médio varia
entre 20 e 40%, enquanto o valor típico de FR para um campo de gás está na faixa entre 80 e
90% (MUGGERIDGE, 2014).

𝐹𝑅 (%) = 100.

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

(14)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

2.2.2. Métodos Convencionais de Recuperação
A recuperação convencional de petróleo consiste em injetar um fluido normalmente já
presente no reservatório, mais comumente água e gás, com a intenção de aumentar a quantidade
de óleo produzido. Estes métodos têm como principal mecanismo de atuação o aumento da
pressão no interior do reservatório, promovendo o deslocamento do óleo em direção aos poços
produtores. No entanto, podem apresentar baixos valores para o Fator de Recuperação do óleo,
decorrente principalmente da diferença de viscosidade e da tensão interfacial entre o fluido
injetado e o óleo.
A injeção de água é mais comum, e normalmente requer tratamentos prévios para que
possa ser injetada no reservatório. A injeção de gás está presente em locais onde o fluido é
produzido, porém não há a capacidade de armazenamento ou este não é economicamente viável,
podendo ser reinjetado sem tratamentos adicionais (THOMAS, 2001).
A injeção de água apresenta vantagens relacionadas ao seu custo de operação e à
disponibilidade de água, que muitas vezes é aquela proveniente do próprio reservatório, sendo
reinjetada neste processo (CURBELO, 2006). Deste modo, apresenta-se como uma forma de
reaproveitamento da água produzida durante o processo de explotação de petróleo.

2.2.3. Eficiência de Recuperação
De acordo com Rosa, Carvalho e Xavier (2006), a recuperação convencional está
diretamente ligada à eficiência de varrido. A produção de hidrocarbonetos pode ser
numericamente avaliada por três parâmetros em um projeto onde a injeção de fluidos é
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considerada, sendo estes as eficiências de varrido horizontal, vertical e a eficiência de
deslocamento.
A Eficiência de Varrido Horizontal representa, em termos percentuais, a área em planta
do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado até um determinado instante. É dependente
da maneira com que os poços injetores e produtores estão distribuídos no reservatório, além de
depender da razão de mobilidades entre os fluidos injetado e deslocado e do volume injetado
(ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).
Por sua vez, a Eficiência de Varrido Vertical está relacionada ao percentual da área da
seção vertical do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado. Esta eficiência depende de
como a permeabilidade varia verticalmente, sendo também função da razão de mobilidades e
do volume injetado.
Define-se então a Eficiência Volumétrica como sendo o produto da Eficiência de Varrido
Horizontal pela Eficiência de Varrido Vertical. No entanto, este parâmetro não pode ser usado
para calcular precisamente a quantidade de óleo deslocado, já que a capacidade do fluido
injetado de remover o óleo do interior dos poros pode ser pouco significativa, mesmo sendo
capaz de alcançar uma grande extensão do reservatório (ROSA; CARVALHO; XAVIER,
2006). O parâmetro que mede a capacidade do fluido injetado de deslocar o óleo para fora dos
poros da rocha chama-se Eficiência de Deslocamento. Este parâmetro depende das tensões
interfaciais entre o fluido injetado, a rocha e os fluidos do reservatório e exprime qual percentual
de óleo é expulso.
Altas recuperações requerem altos valores para todas as eficiências citadas. O principal
problema encontrado durante a injeção de fluidos está ligado a baixas Eficiências de Varrido,
levando à formação de caminhos preferenciais pelo fluido injetado. Por outro lado, quando a
Eficiência de Deslocamento é baixa, mesmo que as Eficiências de Varrido sejam altas, o fluido
injetado não desloca apropriadamente o óleo para fora da região invadida (ROSA;
CARVALHO; XAVIER, 2006).

2.2.4. Métodos Especiais de Recuperação
A recuperação especial ou avançada é aquela que altera alguma propriedade dos fluidos
ou do reservatório para aumentar a vida útil do mesmo. Estes métodos podem diminuir a
viscosidade do petróleo, diminuir a tensão interfacial entre os fluidos ou aumentar a mobilidade
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do óleo a ser produzido (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Uma das classificações mais
aceitáveis, embora não única, destes métodos os divide nas seguintes categorias:


Métodos Térmicos;



Métodos Miscíveis;



Métodos Químicos.
A escolha do tipo de método a ser utilizado depende de diversos fatores, tais como

características próprias do reservatório, dos fluidos envolvidos, da rocha e do possível custobenefício da implementação (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).
2.2.4.1. Métodos térmicos
Os métodos térmicos atuam diretamente através do fenômeno que ocorre com o aumento
da temperatura do petróleo. Ao ser aquecido, sua viscosidade decresce consideravelmente,
facilitando o seu escoamento. Os métodos térmicos se subdividem em duas categorias (LAKE
et al., 2014):


Injeção de Fluidos Aquecidos: Neste método o calor é gerado na superfície e, em seguida,

transportado para o interior da formação. A água é utilizada como meio para transportar o calor
da superfície até o reservatório e a mesma é normalmente injetada na forma de vapor, mas pode
também ser injetada a uma temperatura elevada em seu estado líquido (ROSA; CARVALHO;
XAVIER, 2006). Assim, têm-se dois tipos de processos: a Injeção de Vapor e a Injeção de Água
Quente;


Combustão in situ: Diferentemente do método anterior, o calor aqui é gerado no interior

do próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo ali existente. A combustão in situ
se inicia por meio de uma injeção de ar aquecido, um processo de oxidação do óleo que vai
gerando calor, que por sua vez intensifica a oxidação num processo crescente até se chegar a
uma temperatura chamada “ponto de ignição”, a partir do qual está estabelecida a combustão.
A partir daí, prosseguindo-se a injetar ar frio, o processo tem continuidade (ROSA;
CARVALHO; XAVIER, 2006).

2.2.4.2. Métodos miscíveis
Consistem na injeção de fluidos capazes de se misturar perfeitamente com o petróleo
presente no reservatório, facilitando o deslocamento do óleo para fora da região alcançada pelo
fluido injetado. Este processo buscar atuar reduzindo drasticamente as tensões interfaciais.
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Devido ao seu mecanismo de atuação, são indicados para os casos em que existam tensões
interfaciais tão altas que prejudiquem a eficiência de deslocamento do óleo. Os fluidos que
podem ser utilizados para deslocamento miscível são, preferencialmente, o dióxido de carbono,
o gás natural e o nitrogênio (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).

2.2.4.3. Métodos químicos
Atuam de diversas formas, através da interação química entre o fluido injetado e os
fluidos do reservatório. Os mais comuns se dividem em quatro tipos.
A injeção de polímeros é caracterizada pela adição de polímeros à água injetada, para
alterar a razão de mobilidades entre os fluidos, fazendo com que o fluido injetado se desloque
de forma semelhante ao óleo. Esta alteração na mobilidade da água reduz a formação de
caminhos preferenciais e leva ao aumento da eficiência de varrido (THOMAS, 2001).
A injeção de microemulsão ou solução micelar atua no controle da viscosidade e
miscibilidade dos fluidos, com o objetivo de aumentar as eficiências de varrido através de um
deslocamento miscível (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).
A injeção de solução alcalina tem por objetivo promover a reação entre a substância
alcalina (em geral, soda cáustica) e determinados ácidos orgânicos presentes em alguns tipos
de óleo, levando à produção de compostos com a capacidade de reduzir as tensões interfaciais
entre óleo e água (THOMAS, 2001).
Por fim, tem-se a injeção de tensoativos, que envolve o uso de substâncias com a
capacidade de promover um deslocamento miscível com a água enquanto reduz as tensões
interfaciais, melhorando a eficiência de deslocamento (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).
O uso de tensoativos em processos de recuperação avançada é bastante amplo. Sua
principal limitação é o custo, principalmente quando tensoativos sintéticos são utilizados, e
existem também preocupações quanto ao impacto ambiental causado por estes tipos de
surfactante. Não são indicados para reservatórios que contenham petróleo muito pesado, porque
a alta viscosidade do mesmo afeta a razão de mobilidades e reduz a eficiência do método
(LAKE et al., 2014).
Além do mecanismo principal de redução de tensões interfaciais, o uso de surfactantes
também é vantajoso em processos de recuperação avançada pela sua capacidade de criar micro
emulsões na interface água-óleo, solubilizar hidrocarbonetos e deslocá-los e, em alguns casos,
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tornar a rocha molhável pela água, todos estes fatores que auxiliam o deslocamento de petróleo
(SOFLA, 2016).

2.3.

Biossurfactantes

2.3.1. Tensoativos
Tensoativos, também chamados de surfactantes, são substâncias capazes de se
adsorverem nas interfaces sólido-líquido, líquido-gás e líquido-líquido, devido à sua estrutura.
São moléculas anfifílicas, o que implica dizer que possuem dois grupos distintos em lados
extremos da mesma molécula. Uma de suas cabeças é polar, possuindo assim afinidade com a
água, e a outra possui grupos apolares, apresentando afinidade por compostos orgânicos como,
por exemplo, hidrocarbonetos (CURBELO, 2006).
Todos os fatores apresentados anteriormente fornecem ao tensoativo a capacidade de
reduzir as tensões interfaciais entre as superfícies em que se encontram adsorvidos.
Os tensoativos podem ser classificados em quatro categorias, de acordo com a maneira
em que se dissociam em água. São elas: não-iônicos, catiônicos, aniônicos e anfóteros (SOFLA,
2016).

2.3.2. Definição e importância dos biossurfactantes
Biossurfactantes são compostos tensoativos produzidos por microorganismos. Sua
classificação inclui glicolipídeos, lipopeptideos, fosfolipídeos, ácidos graxos, compostos
particulados e compostos poliméricos (AMANI et al., 2013).
O uso de biossurfactantes na indústria do petróleo, principalmente na petroquímica, vem
aumentando, devido ao fato de serem gerados por fontes renováveis e por sua sustentabilidade
(MULLER et al., 2012).
Quando comparados a tensoativos comuns, sejam eles sintéticos ou naturais, os
biossurfactantes

apresentam

diversas

vantagens

que

incluem

baixa

toxicidade,

biodegradabilidade, capacidade de atuar em temperaturas, pH e salinidade extremos, entre
outras. Além disso, apresentam valores bastante baixos de concentração micelar crítica
(AMANI et al., 2010).
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Dentre as classes de biossurfactantes, destaca-se a de glicolipídeos, que são
dissacarídeos acetilados por ácidos graxos de cadeia longa. Os ramnolipídeos, grupo
pertencente aos glicolipídeos, apresentam-se como biossurfactantes promissores pela gama de
potenciais aplicações a que se relacionam (LILEY et al., 2017).
De acordo com Muller et al. (2012), os ramnolipídeos têm sido extensivamente
estudados, devido a sua excelente atuação superficial e propriedades emulsificantes. Os
ramnolipídeos são moléculas anfifílicas compostas de uma parte hidrofóbica de ácidos graxos
e uma porção hidrofílica com uma ou duas ramnoses (SOBERÓN-CHÁVEZ; LÉPINE;
DÉZIEL, 2005).
Santa Anna et al. (2002, 2007) avaliaram o ramnolipídeo produzido por Pseudomonas
aeruginosa com relação à sua toxicidade, através da comparação do mesmo com o Corexit®,
um tensoativo sintético. Seus estudos concluíram que, apesar de ambos possuírem
características moleculares bastante semelhantes, a toxicidade do biossurfactante foi 10 vezes
inferior à do surfactante quimicamente sintetizado.

2.3.3. Produção
Os biossurfactantes são moléculas produzidas através da ação metabólica decorrente do
crescimento de microorganismos tais como bactérias e fungos, e que atuam na superfície de
fluidos (AMANI et al., 2013). São essenciais pois, dentre outras funções, possibilitam o
crescimento dos microorganismos em substratos imiscíveis em água, através da redução da
tensão interfacial entre estes dois componentes, aumentando a disponibilidade do substrato para
que seja assimilado e consequentemente metabolizado (KRONEMBERGER, 2007)
Para que sejam produzidos, os microorganismos devem possuir condições ideais para o
seu desenvolvimento, incluindo temperatura, pH e agitação, além de uma fonte de carbono. A
depender do tipo, estas substâncias podem estar na superfície das células microbianas ou serem
excretadas externamente no meio (DE SOUSA et al., 2011). Aspectos como quantidade, tipo e
até mesmo a qualidade e pureza do biossurfactante estão intrinsecamente ligados ao
microorganismo que o origina, pela natureza do substrato disponível, por condições de cultura
como oxigenação e taxa de diluição, e pela concentração de íons contendo nitrogênio, fósforo,
manganês, ferro e magnésio (BANAT, 1995).
As bactérias do tipo Pseudomonas aeruginosa produzem ramnolipídeos durante seu
crescimento celular e os quatro tipos mais comuns produzidos por estes microorganismos estão
apresentados na Figura 2 (SOBERÓN-CHÁVEZ; LÉPINE; DÉZIEL, 2005).
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Dentre os glicolipideos produzidos pelas Pseudomonas aeruginoa, os principais são os
ramnolipídeos dos tipos 1 e 2, e suas nomenclaturas são L-ramnosil-β-hidroxidecanoil-βhidroxidecanoato

e

L-ramnosil-L-ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato,

respectivamente. Os tipos 3 e 4 contém uma molécula de ácido β-hidroxidecanóico e uma ou
duas unidades de ramnose (KRONEMBERGER et al., 2007). Além destes, há relatos da
formação de metil-ésteres derivados dos ramnolipídeos tipo 1 e 2 com outras cadeias de ácidos
graxos.
Figura 2 - Principais ramnolipídeos produzidos por Pseudomonas aeruginosa.

Fonte: Amani et al. (2013).

2.3.4. Caracterização
A caracterização dos biossurfactantes pode englobar várias propriedades. A principal
delas é a concentração micelar crítica (c.m.c.). De modo geral, as moléculas anfifílicas são
capazes de se organizar espontaneamente em estruturas ordenadas, denominadas micelas. A
c.m.c. ocorre em um intervalo estreito de concentração no qual a solução de surfactante
apresenta uma mudança brusca em diversas propriedades físicas, tais como condutividade
elétrica, tensão superficial, pressão osmótica, massa específica, entre outras. Deste modo, a
c.m.c. é uma maneira simplificada de descrever o comportamento coloidal e superficial de um
soluto com propriedades tensoativas (ZHANG; CHAI; BARNES, 2017).

2.3.5. Aplicações
Os biossurfactantes possuem diversas aplicações, de forma similar aos tensoativos.
Estas incluem a sua utilização na remediação de solos, limpeza em caso de derramamento de
petróleo e derivados, auxílio no transporte no interior de tubulações e até mesmo em limpeza
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de tanques de armazenamento de óleo, além do uso na recuperação de petróleo (DESAI e
BANAT, 1997).
O uso de ramnolipídeos produzidos por uma cepa de Pseudomonas aeruginosa na
degradação de hexadecano foi estudado por Noordman et al. (2002). Diversos tensoativos
sintéticos foram avaliados neste mesmo trabalho, porém os melhores resultados foram obtidos
para o biossurfactante, que causou um aumento na assimilação do substrato pelas bactérias,
estimulando a sua degradação.
Por sua vez, Juwarkar et al (2007) estudaram a eficiência da remoção de chumbo e
cádmio de solos contaminados de maneira artificial, através da utilização de uma solução
contendo 0,1% de ramnolipídeos gerados a partir de Pseudomonas aeruginosa, atingindo
aproximadamente 90% de remoção de ambos os metais. Por sua vez, a lavagem apenas com
água pura alcançou 9,8% de remoção de chumbo e apenas 2,7% de remoção de cádmio.
Câmara (2016) estudou a biorremediação de solos artificialmente contaminados por
compostos do tipo BTEX, em concentrações variando de 40 a 200 mg/L, utilizando bactérias
do tipo Pseudomonas aeruginosa. Este trabalho conseguiu modelar o crescimento bacteriano e
a produção de ramnolipídeo, além de avaliar o consumo dos substratos, estudados
individualmente, predizendo satisfatoriamente os dados experimentais, além de demonstrar a
maior afinidade das bactérias pelo etilbenzeno, em detrimento do benzeno e tolueno.

2.3.6. Recuperação avançada de petróleo por injeção de biossurfactante
O uso de tensoativos como método químico de recuperação de petróleo apresenta-se
como técnica já consagrada na indústria de petróleo (LAKE et al., 2014). No entanto, a
utilização de biossurfactantes para este fim ainda requer estudos adicionais.
Amani et al. (2013) investigaram a injeção de uma solução de biossurfactante do tipo
ramnolipídeo na forma de recuperação avançada. Para tal, utilizaram cilindros de arenito natural
proveniente do Irã, com porosidade e permeabilidade de 23% e 100 mD, respectivamente, além
de petróleo bruto de 19 ºAPI. A caracterização do biossurfactante revelou que, na sua c.m.c., a
tensão da água foi reduzida de 72 para 26 mN/m. A recuperação convencional foi feita
utilizando uma solução salina contendo 5% de NaCl, alcançando cerca de 54% de recuperação
do óleo original. Já a etapa de recuperação avançada utilizou uma solução de ramnolipídeo na
sua concentração micelar crítica, que alcançou cerca de 23% de recuperação adicional, após
48h de injeção de biossurfactante.
Amani (2015) estudou a utilização de ramnolipídeos na extração de petróleo em escala
laboratorial utilizando um modelo 2D feito de vidro de modo a simular o espaço poroso de um
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reservatório. O substrato consumido pelas Pseudomonas aeruginosa foi o óleo de girassol. Os
resultados mostraram que a injeção de seis volumes porosos de salmoura obteve 30% de
recuperação, enquanto a injeção subsequente de dois volumes porosos de solução de
ramnolipídeo em sua concentração micelar crítica removeu cerca de 5% adicionais de óleo.
Zhao et al. (2017) avaliaram a produção in situ de biossurfactantes e consequente
recuperação de petróleo através da injeção de culturas de Bacillus amyloliquefaciens e
Pseudomonas aeruginosa, dois microorganismos conhecidos por gerarem biossurfactantes, em
amostras naturais de rocha-reservatório, após sua saturação com petróleo bruto e posterior
injeção de água. Após um período de incubação de quinze dias, os ramnolipídeos produzidos
pela Pseudomonas se mostraram mais eficazes, capazes de extrair cerca de 7% de óleo
adicional.
Gogoi et al. (2016) utilizaram biossurfactante bruto, isto é, sem tratamento ácido, para
estudar a recuperação de petróleo em uma coluna preenchida com areia e saturada com petróleo
bruto. O microorganismo produtor do surfactante foi uma cepa de Pseudomonas aeruginosa. A
injeção de uma solução de ramnolipídeo bruto, sem injeção prévia de água, alcançou cerca de
70% de recuperação, em comparação à injeção de salmoura contendo carbonato de cálcio, em
condições semelhantes, que conseguiu extrair aproximadamente 10% de óleo. Também foi
investigada a injeção de biossurfactante bruto aquecido a 100 ºC por cinco horas, atingindo
média de 64% de recuperação de petróleo bruto.

Millene Caroline Albino de Oliveira

Dissertação de Mestrado

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS

Millene Caroline Albino de Oliveira

Dissertação de Mestrado

Capítulo 3: Materiais e métodos

32

3. Materiais e Métodos
Este capítulo trata da metodologia utilizada durante a realização deste trabalho,
incluindo os materiais e equipamentos necessários, além de detalhar os procedimentos
executados em cada etapa do processo.

3.1.

Materiais utilizados

Os materiais e equipamentos utilizados ao longo deste trabalho incluem:


Peneiras da série Tyler de mesh 65, 100 e 200;



Areia da praia e argila cerâmica



Petróleo bruto, Diesel S10 e querosene comercial;



Prensa Servo-hidráulica da Materials Test System modelo MTS – 810;



Shaker com controle de temperatura;



Estufa;



Mufla – modelo EDG 1800;



Paquímetro;



Balança analítica;



Porosímetro;



Cela de Inox;



Bomba de injeção;



Holder;



Tensiômetro;



Reômetro Brookfield;



Centrífuga – modelo Quimis Q – 222T28;



Viscosímetro Saybolt-Furol;



Espectrofotômetro de UV-Visível – Modelo 50 Conc.

3.2.

Produção de biossurfactante

A produção do biossurfactante partiu do desenvolvimento das bactérias produtoras,
através do processo descrito por Câmara, 2016. A cepa bacteriana de Pseudomonas aeruginosa
foi selecionada de um solo artificialmente contaminado com petróleo, ao qual foi adicionada
uma solução nutritiva, com o objetivo de garantir o desenvolvimento dos microorganismos. A
cepa foi então selecionada e identificada através da utilização de um meio qualitativo e um meio
quantitativo, específicos para as Pseudomonas aeruginosa. O desenvolvimento das bactérias,
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envolvendo seu crescimento e a produção de ramnolipídeo ocorreu sob agitação, em
erlenmeyers, por um período de 10 dias.
Em seguida, o biossurfactante passou por uma etapa de recuperação, onde o meio
fermentado foi centrifugado, e o sobrenadante foi depois acidificado por uma solução de HCl,
até que atingiu pH inferior a 2,0. Em seguida, foi mantido sob refrigeração a 4 ºC por 12 horas,
ao fim do qual foi centrifugado novamente, e o precipitado resultado foi lavado com água
destilada ainda sob pH 2,0. A solução de biossurfactante concentrada foi então obtida pela
dissolução deste precipitado em água destilada (DE SOUSA et al., 2011).
A determinação da concentração do biossurfactante produzido foi determinada a partir
de colorimetria, na qual era analisada a substância 6-deoxihexose (CHANDRASEKARAM E
BEMILLER, 1980 apud CÂMARA, 2016). Para tal, duas soluções eram utilizadas, sendo a
solução A composta de 90 mL de ácido sulfúrico e 15 mL de água destilada. Já a solução B
continha 0,2 mL de ácido tioglicólico e 5,8 mL de água destilada, sendo necessariamente
preparada apenas no momento de sua utilização.
A metodologia envolveu o seguinte: 1 mL da amostra contendo o biossurfactante foi
adicionado a um tubo de ensaio juntamente com 4,5 mL da solução A, previamente
mencionada, que seguiu para uma estufa a 105 ºC por 10 minutos. Após atingir a temperatura
ambiente, juntou-se à mistura 0,1 mL da solução B. Os tubos foram então homogeneizados e
armazenados na ausência de luz por 180 minutos, ao fim do qual a leitura foi feita no
espectrofotômetro UV-visível em comprimentos de onda de 400 e 430 nm. Esta última teve o
objetivo de reduzir a interferência de outros açúcares na medição.
De posse das absorbâncias, a medida da leitura feita a 430 nm foi subtraída daquela
obtida a 400 nm, obtendo-se assim a absorbância final, que foi aplicada a uma curva de
calibração previamente determinada. Deste modo, obteve-se a concentração de ramnolipídeos
presente na amostra.

3.3.

Caracterização do biossurfactante

O biossurfactante utilizado teve a sua concentração micelar crítica (c.m.c.) determinada
através de um tensiômetro, pelo método da gota pendente. Uma curva relacionando tensão
superficial e concentração foi traçada de modo a determinar a c.m.c. As tensões referentes a
cada concentração de ramnolipídeo foram medidas em triplicata.
A influência do pH em relação ao ramnolipídeo também foi avaliada, através do
comportamento da tensão superficial à medida que o pH de uma amostra sofria variações a
partir da adição de soluções de NaOH e H2SO4.
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Por fim, a variação de tensão superficial em relação ao teor de NaCl foi avaliada de
maneira semelhante, pela adição do sal a uma amostra do ramnolipídeo, apresentando assim a
sua resistência a salinidade.

3.4.

Preparo e caracterização dos plugs de arenito sintético

O arenito sintético utilizado foi fabricado de acordo com a metodologia descrita por
Costa, 2016. A composição escolhida dentre as estudadas pelo autor foi a de 40% de argila em
massa.
A argila foi obtida da mesma região utilizada pelo autor, Lagoa dos Velhos, no interior
do Rio Grande do Norte. Já a areia foi coletada na praia da Redinha, em Natal/RN, e a fração
de areia utilizada foi aquela entre as peneiras de 65 e 100 mesh.
Sua porosidade foi obtida através do método de ascensão capilar, no qual o plug
completamente seco foi pesado, e em seguida sua base foi encostada em um recipiente com
água. Aguardou-se até que a água alcançasse toda a rocha, que foi pesada novamente. A partir
da diferença destas massas e da densidade da água, o volume poroso foi determinado. As
dimensões do cilindro de arenito sintético foram medidas com um paquímetro, e a partir da
divisão entre o volume poroso e o volume total, obteve-se a porosidade do arenito.
A obtenção da permeabilidade dos arenitos sintéticos à água foi feita através de um
experimento utilizando o sistema de injeção de fluidos, que era composto por uma bomba com
vazão constante, uma cela de inox, um manômetro e o holder, no qual o plug foi pressurizado
por ar comprimido.
Para tal, o cilindro de inox foi preenchido com a água, que por sua vez foi bombeada
utilizando uma bomba de deslocamento positivo a óleo mineral, empurrando o fluido para
dentro da rocha a uma vazão constante por cerca de 200 minutos. Com os valores de pressão,
vazão, viscosidade da água, comprimento e área da seção reta do arenito e usando a equação de
Darcy, foi calculada a permeabilidade.

3.5.

Preparo e caracterização de soluções

3.5.1. Salmoura
A solução salina utilizada era composta por KCl a 2% e CaCl2 a 0,2% m/v, com o
objetivo de simular a salinidade da água presente em um reservatório real. Esta composição foi
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utilizada com base no trabalho de Santos (2015), que também levou à execução de um teste
para avaliar a existência de interação entre a solução salina e o biossurfactante utilizado.
Este teste foi feito misturando-se em tubos de ensaio volumes fixos de diferentes
concentrações de solução contendo biossurfactante e de solução salina. Os tubos foram agitados
e deixados em repouso. Em seguida, verificou-se se havia a formação de precipitado.

3.5.2. Petróleo
O petróleo bruto disponível, proveniente do Campo de Fazenda Belém, na Bacia
Potiguar, apresentou um grau API de aproximadamente 14, sendo considerado um óleo pesado
e, portanto, bastante viscoso. O uso direto deste óleo é inviável, tanto por não se enquadrar na
faixa de indicação do uso de tensoativos, como pelas próprias limitações do aparelho em que
são realizados os ensaios de recuperação.
O petróleo bruto foi então diluído com óleo diesel S10, para que se tornasse mais leve,
e consequentemente, menos viscoso. Três óleos foram formulados, com as concentrações de
300, 400 e 500 gramas de óleo bruto por litro de solução.
Estas soluções de petróleo em diesel tiveram suas massas específicas determinadas por
picnometria, a partir das quais foi possível calcular o grau API de cada uma. Além disso, suas
viscosidades cinemáticas foram determinadas através do uso de um viscosímetro do tipo
Saybolt-Furol.

3.5.2.1. Modelagem matemática da viscosidade do petróleo
Com o objetivo final de estimar a viscosidade das soluções de petróleo preparadas a
partir do petróleo bruto disponível, foi realizada uma modelagem matemática a partir das
informações obtidas experimentalmente.
Primeiramente, foi realizada a estimação de parâmetros. A viscosidade da água a 25 ºC
é de 0,89 cP, e sua variação em função da temperatura pode ser determinada pela Equação 14,
onde B, C e D são constantes, T é a temperatura em Kelvin e µ a viscosidade em centiPoise.
Esta, por sua vez, é uma variação da equação de Andrade, mostrada na Equação 15, que
configura uma forma de aproximação da viscosidade de líquidos, na qual A e Ea são parâmetros
constantes, T é a temperatura em Kelvin e µ a viscosidade absoluta em centiPoise (YAWS,
2001).

𝜇 = 𝐵. 10
𝜇 = 𝐴. 𝑒
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De acordo com Yaws (2001), é possível também modelar esta propriedade para líquidos
da forma expressa pela Equação 16, onde os parâmetros A, B, C e D são constantes, T é a
temperatura em Kelvin e µ é a viscosidade do líquido em centiPoise.

log10 (𝜇) = 𝐴 +

𝐵
𝑇

+ 𝐶. 𝑇 + 𝐷. 𝑇²

(16)

A equação de Andrade (Equação 15) foi a escolhida para a modelagem, que foi
desenvolvida e executada no software Microsoft Excel, utilizando a ferramenta Solver. A
função objetivo (FO) e função erro (FE) estão apresentadas nas Equações 17 e 18,
respectivamente.

𝐹𝑂 = ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝐸𝑖
𝐹𝐸 =

17)

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)²

(18)

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

A configuração da ferramenta de resolução incluiu a função objetivo igual a zero, além
de restrições implicando em cada função erro individual também nula. Assim, para cada
concentração de solução de petróleo, além do petróleo bruto, foi obtido um par de parâmetros.
Em seguida, os parâmetros foram plotados em função da concentração, de modo a
identificar o melhor ajuste para cada um deles. Assim, um modelo para cada parâmetro foi
desenvolvido, possibilitando a predição para outras concentrações de solução de petróleo.

3.6.

Ensaios de Recuperação Avançada

A injeção de fluidos foi realizada no mesmo sistema no qual a determinação da
permeabilidade é realizada. O esquema deste pode ser visto na Figura 3, onde: (a) reservatório
de óleo mineral; (b) bomba de deslocamento positivo; (c) célula de injeção; (d) e (e) tomada de
pressão e manômetro; (f) fonte de ar comprimido; (g) manômetro do holder; (h) holder; (i)
plug; (j) proveta.
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Figura 3 - Sistema de injeção de fluidos.

Fonte: Adaptado de Santos (2015).
Estes ensaios são divididos em quatro etapas:
a)

Saturação com solução salina
O plug de arenito sintético fabricado previamente e já caracterizado foi saturado com uma

solução aquosa contendo KCl (2,0%) e CaCl2 (0,2%). O óleo vegetal era impulsionado pela
bomba para a parte superior de uma cela de inox que continha a solução salina, a qual seguia
para o holder, onde o plug estava inserido. A solução salina era então coletada na saída do
sistema em uma proveta. Esta etapa tinha 100 minutos de duração.
b)

Saturação com óleo
A etapa seguinte envolve a saturação do mesmo plug utilizado anteriormente com o

petróleo. O líquido que saía do holder era coletado em uma proveta, na qual era possível
mensurar a quantidade de água que foi substituída por óleo no sistema. Esta etapa tinha a mesma
duração da anterior.
O funcionamento é bastante similar à saturação com solução salina, mudando-se apenas
o fluido injetado.
c)

Recuperação Convencional
Após a saturação do plug com os fluidos necessários, a solução salina usada na primeira

etapa era injetada para promover a primeira recuperação do óleo. Vinte amostras foram
coletadas em tubos de ensaio para posterior análise. Cada tubo de ensaio recebia um volume
fixo de querosene, sendo em seguida agitado e centrifugado.
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Recuperação Avançada
Ocorria exatamente como a etapa de recuperação convencional, diferindo apenas no

fluido injetado. No caso em questão, foram injetadas soluções do biossurfactante em
concentrações superiores à sua concentração micelar crítica.

3.7.

Análise de amostras e determinação do Fator de Recuperação

As fases orgânicas de cada amostra coletada durante as recuperações convencional e
avançada seguiram para leitura no espectrofotrômetro UV-Visivel, a 400,1 nm, sendo diluídas
quando necessário.
De posse dos valores de absorbância, era utilizada uma curva de calibração previamente
obtida para calcular a concentração de óleo em cada tubo. Com os dados de densidade do óleo
e volume de querosene, foram obtidos os volumes de óleo em cada amostra. A partir daí obtevese o fator de recuperação para cada etapa.
Os ensaios de recuperação avançada envolveram três concentrações de petróleo e três
concentrações de biossurfactante, tendo sido realizados em triplicata para cada combinação.
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4. Resultados e Discussão
Este capítulo trata dos resultados obtidos neste trabalho, envolvendo as caracterizações
das soluções utilizadas e dos arenitos sintéticos fabricados, além das análises dos ensaios de
recuperação de petróleo efetuados.

4.1.

Caracterização do petróleo utilizado

Como mencionado, o petróleo bruto foi diluído em óleo diesel para que sua viscosidade
fosse reduzida. As concentrações utilizadas e as propriedades e classificação decorrentes da
diluição encontram-se resumidas na Tabela 2.
Tabela 2 - Caracterização das soluções de petróleo.
Concentração (g de
petróleo bruto/L de
solução)
300
400
500

Massa específica
(g/mL)
0,8743
0,889
0,9224
Fonte: o Autor

Grau API (º)

Classificação

30,34
27,67
21,90

Mediano
Mediano
Pesado

Assim, as três soluções podem ser consideradas medianas, pela classificação adotada
pela ANP, já que tanto a de 300 quanto a de 500 g/L possuem grau API bastante próximo do
limiar de transição entre leve e mediano e mediano e pesado, respectivamente.
A viscosidade das soluções de petróleo também foi avaliada. O petróleo mais pesado
apresentou a maior queda de viscosidade quando aquecido. O comportamento da viscosidade
dinâmica das soluções de petróleo em função do acréscimo de temperatura pode ser visualizado
na Figura 4.
A viscosidade do petróleo bruto, conforme avaliada por Santos (2015), apresentou-se
na ordem de 35000 cP à 25 ºC, confirmando que o mesmo não seria viável para a saturação dos
arenitos sintéticos. Ao atingir 65 ºC, a viscosidade deste óleo chegou a pouco menos de 800 cP,
ainda bastante viscoso. Por outro lado, as soluções de petróleo, que foram avaliadas entre 29 e
55 ºC, apresentaram queda no valor da viscosidade proporcional à concentração de petróleo
bruto utilizado. Assim, a solução de concentração 500 g/L foi a que obteve o decréscimo de
viscosidade mais acentuado dentre as três analisadas, enquanto a variação no valor desta
propriedade foi baixa quando o óleo de 300 g/L foi avaliado.
A Figura 5 compara os dados de viscosidade obtidos através da análise da solução de
petróleo em diesel feita por Santos (2015) e da solução de petróleo obtida neste trabalho, ambas
na concentração de 400 g/L.
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Figura 4 - Variação da viscosidade de diferentes soluções de petróleo em função da
temperatura.
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Figura 5 - Comportamento da viscosidade de duas soluções de petróleo de concentração 400
g/L com relação à temperatura.
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Fonte: o Autor.
Através da Figura 5 foi possível observar que as curvas na concentração de 400 g/L
apresentaram comportamento compatível, indicando que o petróleo bruto original utilizado
manteve suas propriedades desde a sua utilização por Santos (2015), validando o uso dos seus
dados de viscosidade neste trabalho.
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4.1.1. Modelagem matemática das soluções de petróleo
A Figura 6 apresenta os valores de viscosidade dos petróleos utilizados em função da
temperatura, além dos valores calculados após a estimação de parâmetros.
Figura 6 - Valores experimentais e calculados das viscosidades do petróleo.
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Fonte: o Autor.

É possível observar que os valores experimentais e preditos para as viscosidades das
soluções de petróleo são consideravelmente próximos. A predição para o petróleo bruto,
excetuando-se o ponto obtido à temperatura ambiente, também pode ser considerada adequada.
Os parâmetros A e Ea obtidos para cada concentração estão dispostos na Tabela 3.
Tabela 3 - Parâmetros estimados para a modelagem da viscosidade.
Petróleo
300 g/L
400 g/L
500 g/L
Bruto

A
0,01335
0,0014
6,94E-06
7,39E-06

Ea
-2080,77
-2989,78
-4819,24
-6516,04

Fonte: o Autor.
As Figuras 7 e 8 contém os parâmetros A e Ea plotados em função da concentração da
solução de petróleo.
Como visto na Figura 7, o parâmetro A foi ajustado em um arranjo exponencial,
conforme a Equação 19, onde C é a concentração de petróleo expressa em g/L. O modelo
apresentou R²=0,8062, sendo considerado satisfatório na predição dos valores desta constante.
𝐴 = 7. 10−8 . 𝑒
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Figura 7 - Parâmetro A versus concentração de petróleo.
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Fonte: o Autor
Figura 8 - Parâmetro Ea versus concentração de petróleo.
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Fonte: o Autor
Para o parâmetro Ea, conforme a Figura 8, foi realizado um ajuste linear, com
R²=0,9636, sendo, portanto, preditivo no que diz respeito ao parâmetro estudado. A Equação
20 apresenta o modelo encontrado para o parâmetro Ea, na qual C é a concentração de petróleo,
em g/L.
𝐸𝑎 = −

2.106
𝐶

+ 8552,2

(20)

Assim, é possível estimar o valor dos parâmetros A e Ea para uma solução
desenvolvida a partir do petróleo bruto utilizado neste trabalho, para qualquer concentração.
Consequentemente, é possível estimar a viscosidade desta solução em qualquer temperatura,
utilizando os parâmetros obtidos pelos modelos representados nas Equações 19 e 20.
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Caracterização do biossurfactante

4.2.1. Concentração micelar crítica
O biossurfactante produzido apresentou coloração entre verde claro e amarelo,
transparente e pouco opaco.
A Figura 9 apresenta os dados obtidos ao avaliar a tensão superficial de diferentes
concentrações de solução de ramnolipídeo.
Figura 9 - Comportamento da tensão superficial em função da concentração de ramnolipídeo.
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Fonte: o Autor.
A partir destes dados, foi possível determinar a concentração micelar crítica do
biossurfactante produzido, sendo este valor aproximadaente igual a 110 ppm, atingindo uma
tensão superficial de aproximadamente 40,8 mN/m.
A partir daí, foram definidas as concentrações das soluções a serem utilizadas no
processo de recuperação avançada, sendo essas 30, 50 e 100% acima da c.m.c. do ramnolipídeo,
sendo estes valores aproximadamente iguais a 145, 170 e 220 ppm, respectivamente.
O teste de precipitação mostrou que não ocorreu interação química entre o
biossurfactante e a solução salina, pois não houve formação de precipitado em nenhum dos
casos.

4.2.2. Influência do pH no biossurfactante
A influência do pH da solução na tensão superficial resultante pode ser observada na
Figura 10. Foi utilizada uma solução suja concentração era de aproximadamente 125 ppm, um
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pouco superior à sua c.m.c. Os dados mostram que, à medida que o pH diminui, a tensão
superficial da solução aumenta. Isto pode estar ligado à precipitação do biossurfactante em
condições ácidas, como de fato são utilizadas no processo de obtenção do ramnolipídeo. Os
efeitos apresentados pela mudança de pH também mostram que o ramnolipídeo possui uma
superfície ativa entre os valores de pH de 4 a 11, aproximadamente.
O valor médio de tensão mais baixo atingido durante a análise foi de 40,7575 mN/m,
em pH igual a 6, enquanto seu valor a pH próximo de 2,0 foi de 53,245 mN/m. Por sua vez, a
tensão alcançou valor médio de 43,8 mN/m em pH próximo a 11.
Figura 10 - Comportamento da tensão superficial do biossurfactante em função do pH do
meio.
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Fonte: o Autor.

4.2.3. Influência da salinidade no biossurfactante
Para avaliar o efeito da salinidade, foi utilizada uma solução de ramnolipídeo a 125
ppm. A Figura 11 mostra que o bissurfactante resiste bem a teores de sal de até 10 %,
apresentando pouca variação na tensão superficial entre salinidades de 0 e 8%, e reduzindo este
valor ao se aproximar de 10%. Os valores médios de tensão foram reduzidos de 39,985 a 37,7
mN/m. Uma possível explicação para esta redução diz respeito à neutralização da carga
negativa dos íons carboxilato presentes em solução, pertencentes à molécula de ramnolipídeo,
causada pelos íons sódio adicionados ao meio. Esta neutralização leva à diminuição da repulsão
elétrica entre as moléculas, fazendo com que estas se aproximem mais, tornando a camada
molecular mais compacta e consequentemente reduzindo a tensão superficial.
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Este resultado foi positivo, visto que os reservatórios de petróleo tendem a apresentar
altos teores de sal. A resistência apresentada pelo biossurfactante à salinidade do meio faz com
que sua injeção como método de recuperação avançada seja recomendada, por este ponto de
vista.
Figura 11 - Comportamento da tensão superficial do biossurfactante em função do pH.
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Fonte: o Autor.

4.3.

Caracterização dos arenitos sintéticos

Os arenitos sintéticos produzidos foram caracterizados de acordo com sua porosidade
efetiva e permeabilidade absoluta.
Com relação às dimensões dos plugs preparados, estes apresentaram diâmetros de
4,151±0,012 cm e alturas de 3,639±0,035 cm. Os plugs desenvolvidos por Costa (2016)
apresentaram diâmetros bastante próximos destes valores, o que era esperado, já que o mesmo
molde foi utilizado em ambos os trabalhos. Já as alturas obtidas neste trabalho foram entre 1,0
e 1,5 cm superiores, o que se explica pela diferença de massa final utilizada nos trabalhos.
As porosidades encontradas foram de 20,49±0,69%, condizentes com as porosidades
encontradas em arenitos naturais em outros trabalhos, como visto na Tabela 4, modificada de
Costa, 2016. Nela, é possível verificar que a porosidade encontrada no arenito do tipo Berea é
bastante similar àquela encontrada neste trabalho.
No entanto, os valores de porosidade obtidos por Costa (2016) em seus arenitos
sintéticos foram ligeiramente superiores à 50%, bastante divergentes dos 20% obtidos neste
trabalho, sob condições semelhantes de produção. De fato, a única mudança realizada foi na
massa final do plug que foi aumentada de 60 para 100g neste trabalho. A massa adicional pode
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ter influenciado a porosidade do arenito durante a etapa de compactação. Além disso, embora
a argila tenha sido obtida do mesmo terreno, não há como garantir que as argilas utilizadas em
ambos os trabalhos tenham exatamente as mesmas características e composição química, o que
influencia a ligação entre os grãos e o seu arranjo, afetando a porosidade final do cilindro. Outro
fator importante foi a quantidade de água adicionada no preparo da mistura de areia e argila
pré-compactação.
Tabela 4 - Porosidade e permeabilidade à água destilada de rochas naturais.
Rocha

Referência

Φ (%)

kw (mD)

Arenito Botucatu

Firmino (2016)

37,19 a 54,96

-

Arenito Botucatu

Souza (2013)

28,81 a 44,05

-

Arenito Botucatu

Paulino (2007)

32,80 e 32,84

69,4 e 79,2

Arenito Açu

Paulino (2007)

19,45 e 19,97

22,2 e 23,6

Arenito Açu

Curbelo (2006)

24,00 a 29,78

1,21 a 8,36

Rocha carbonática

Soares (2012)

48,99 a 74,28

-

Arenito Berea

Rosenbrand et al. (2014)

18

9,8 a 13,7

Arenito Botucatu

Costa (2016)

44,51 a 57,84

24,76 a 28,09

Arenito Berea

Costa (2016)

20,41

2,43

Fonte: Adaptado de Costa (2016).
As permeabilidades encontradas neste trabalho variaram entre 34,26 e 38,88 mD,
obtendo valor médio de 36,24±1,88 mD. Novamente, as discrepâncias entre estes valores e os
encontrados por Costa (2016) podem ser justificadas pelas diferenças na execução já
mencionadas anteriormente. No entanto, a permeabilidade dos arenitos sintéticos utilizados
neste trabalho está de acordo com a literatura no que concerne às características de rochareservatório.
O alto desvio apresentado pelos valores de permeabilidade justifica-se pela maior
sensibilidade desta propriedade à hidratação da argila. Deste modo, variações na umidade do ar
do ambiente no qual a argila utilizada foi tratada, peneirada, armazenada e manuseada pode
afetar a conexão entre os poros do arenito sintético, já que os plugs não foram feitos no mesmo
momento, e sim gradativamente ao longo do trabalho.
A Tabela 5 apresenta de maneira resumida os resultados obtidos na caracterização dos
arenitos sintéticos produzidos.
Tabela 5 - Valores obtidos na caracterização dos arenitos sintéticos.
Propriedade
Diâmetro (cm)
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Altura (cm)
Porosidade (%)
Permeabilidade (mD)

4.4.

3,639
20,49
36,24
Fonte: o Autor

0,035
0,69
1,88

Ensaios de recuperação avançada

Em resumo, foram realizados ensaios envolvendo três concentrações de petróleo e três
concentrações de biossurfactante, todos em triplicata, totalizando 27 recuperações. Cada um
dos gráficos construídos neste tópico apresenta a evolução do Fator de Recuperação, em
porcentagem, versus o volume poroso injetado, que é uma medida adimensional. Este último
parâmetro, caracterizado pela razão entre o volume de fluido injetado e o volume poroso da
rocha, é preferível por possibilitar a comparação de dados entre reservatórios de dimensões
diferentes, ao invés de outros parâmetros como volume ou tempo.
Por sua vez, o Fator de Recuperação, que é a relação entre o volume de óleo recuperado
e o volume de óleo original na rocha, pode ser avaliado para cada etapa de recuperação, seja ela
convencional ou avançada, sendo assim um Fator de Recuperação Parcial, e também pode ser
determinado para a operação como um todo, sendo denominado Fator de Recuperação Total.
Nos gráficos, para cada ponto apresentado, o fator de recuperação correspondente é o
acumulado até aquele momento, ou seja, leva em consideração todo o óleo recuperado até
aquele ponto, incluindo-o.
Para a análise das recuperações realizadas, faz-se necessário o conhecimento do valor
de algumas propriedades utilizadas nos cálculos. A Tabela 6 apresenta os valores médios destas
propriedades, no que diz respeito aos plugs utilizados nos experimentos realizados.
Tabela 6 - Valores médios das propriedades dos plugs de arenito sintético utilizados.
Biossurfactante Petróleo
30% acima da
c.m.c.
50% acima da
c.m.c.

100% acima da
c.m.c.

300 g/L
400 g/L
500 g/L
300 g/L
400 g/L
500 g/L
300 g/L
400 g/L
500 g/L
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Permeabilidade Porosidade
(mD)
(%)
36,51
34,26
35,45
36,21
33,32
35,27
38,41
37,85
38,88

19,90
19,65
19,64
20,47
20,58
20,55
21,38
20,70
21,59

Saturação
de óleo
inicial (%)
51,28
60,09
53,81
52,96
54,56
51,07
45,92
47,74
44,12

Saturação
de água
inicial (%)
48,72
39,91
46,19
47,04
45,44
48,93
54,08
52,26
55,88
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Em um primeiro momento, para avaliar o comportamento e eficiência do
biossurfactante como fluido deslocante no processo de recuperação avançada de petróleo, os
experimentos serão agrupados por concentração de ramnolipídeo utilizada.

4.4.1. Recuperação avançada com biossurfactante 30% acima da c.m.c.
A Figura 12 apresenta os experimentos realizados utilizando a solução cuja
concentração era de 30% acima da c.m.c., que foi a menor concentração utilizada.
Figura 12 - Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de
biossurfactante 30% acima da c.m.c., para todas as concentrações de petróleo.
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Fonte: o Autor.

A recuperação convencional utilizando a solução de 300 g/L de óleo, cujos dados
encontram-se na Figura 12, obteve o valor médio de aproximadamente 43%, que está de acordo
com o esperado para este tipo de experimento. Embora se apresentasse praticamente constante
no final desta etapa nos três casos, é possível que ainda houvesse ganho de óleo caso a injeção
de água fosse prolongada. Já a recuperação avançada foi bastante insatisfatória, com resultados
inferiores a 2% de recuperação em todos os casos. Em uma situação real, levando-se em
consideração os custos e a facilidade de operação, provavelmente seria melhor manter a injeção
de água ou escolher outro método de recuperação avançada.
Ainda na Figura 12, os dados referentes à injeção de água nos plugs saturados com o
petróleo de 400 g/L mostram que a obtenção de um FR convencional médio de 35,6%, valor
este que foi o segundo menor fator de recuperação convencional deste trabalho, embora ainda
se encontre na faixa esperada. No entanto, os plugs utilizados nestes experimentos apresentaram
permeabilidade média cerca de 2 mD abaixo da média de todos os arenitos utilizados no
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trabalho. Além disso, a alta saturação de óleo inicial, de cerca de 60%, faz com que o Fator de
Recuperação caia, já que este é medido em relação ao volume de óleo originalmente presente
na rocha.
Já a recuperação avançada média foi de 2,5%, dos quais a maior parte é obtida na
segunda metade do processo de injeção de ramnolipídeo. Isto justifica-se pela maior quantidade
de moléculas de surfactante presentes no meio após certo tempo de injeção, levando ao efeito
de redução da tensão na interface óleo-solução injetada, permitindo seu arraste. No entanto, é
possível que o ganho adicional de óleo não justifique a quantidade de solução injetada para tal,
já que foram necessários cerca de 7 volumes porosos injetados para atingir 2,5% de óleo a mais.
A Figura 12 ainda contém os dados experimentais para a injeção de ramnolipídeo 30%
acima da c.m.c., em plugs saturados com petróleo de 500 g/L. A recuperação convencional
comportou-se como esperado, atingindo fator de recuperação médio de 38,63%. Já a avançada
apresentou o comportamento ideal de um processo de injeção de tensoativo, onde o ganho de
óleo se dá à medida que a concentração de surfactante aumenta no interior do meio poroso,
permitindo sua interação com o óleo e reduzindo a tensão na interface, liberando o petróleo
para que possa ser deslocado pela solução injetada, com um ganho adicional de 4% de petróleo.

4.4.2. Recuperação avançada com biossurfactante 50% acima da c.m.c.
A Figura 13 apresenta, entre outros, os dados experimentais relativos à utilização da
solução de ramnolipídeo em concentração 50% superior à c.m.c., e óleo de 300 g/L. Neste caso,
a recuperação convencional atingiu 40,8%, comportando-se como esperado. A recuperação
avançada obteve 3,4% de óleo adicional, porém seu comportamento gráfico mostra que a
solução injetada atuou mais como um efeito pistão, de maneira similar à injeção de água, do
que como um tensoativo propriamente dito. Isto pode ocorrer pelo fato de o óleo utilizado ser
pouco viscoso, facilitando seu deslocamento mesmo sem redução significativa da tensão, já que
o biossurfactante é ligeiramente mais viscoso que a solução salina injetada.
No que concerne a solução de petróleo de 400 g/L, o fator de recuperação da etapa
convencional foi o menor de todos, de apenas 32%, o que está diretamente ligado à
permeabilidade dos arenitos utilizados, cujo valor médio foi de 33 mD, consideravelmente
inferior aos demais, aspecto este que, aliado à viscosidade do óleo, pode influenciar bastante a
quantidade de óleo extraído. Apesar disto, a recuperação avançada foi capaz de obter cerca de
5% de óleo, valor este que pode ter sido elevado pela quantidade de óleo residual disponivel
após a etapa de injeção de solução salina, que foi menos eficiente que o esperado.
Millene Caroline Albino de Oliveira

Dissertação de Mestrado

Capítulo 4: Resultados e discussão

51

Figura 13 - Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de
biossurfactante 50% acima da c.m.c., para todas as concentrações de petróleo.
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Fonte: o Autor.
Por fim, os experimentos envolvendo a solução de petróleo de concentração 500 g/L
mostraram que a recuperação por injeção de agua atingiu média de 37%, provavelmente
influenciado pela viscosidade do óleo, já que a permeabilidade dos plugs utilizados estava bem
próxima da média dos demais plugs fabricados. Já a recuperação avançada seguiu o
comportamento esperado, recuperando cerca de 7%.

4.4.3. Recuperação avançada com biossurfactante 100% acima da c.m.c.
A Figura 14 diz respeito às recuperações envolvendo o biossurfactante na concentração
100% acima da sua concentração micelar crítica.
Para o óleo de 300 g/L, a porcentagem de petróleo recuperado pela injeção de água foi
bastante elevada, atingindo média de 51,5% do óleo presente na rocha. Deve-se observar que
os arenitos utilizados nestes experimentos tiveram baixa saturação de óleo e altas
permeabilidades, quando comparados aos demais experimentos realizados ao longo do estudo.
É possível que, por este motivo, a recuperação avançada não tenha sido tão satisfatória quanto
o esperado para esta alta concentração de ramnolipídeo, tendo em vista que esta etapa recuperou
apenas 3,4% do óleo original. Além disso, de forma similar aos outros experimentos
envolvendo esta concentração de petróleo, o comportamento da curva de recuperação avançada
aproximou-se de uma injeção de água.
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Figura 14 - Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de
biossurfactante 100% acima da c.m.c., para todas as concentrações de petróleo.
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Fonte: o Autor.
A Figura 14 também ilustra os dados referentes à injeção de ramnolipídeo a 100% acima
da c.m.c. e óleo de 400 g/L. A recuperação convencional obteve valores altos, de cerca de
49%, também possivelmente relacionado à permeabilidade elevada dos plugs. A etapa de
recuperação avançada conseguiu recuperar cerca de 7,3%, um valor elevado, já que a etapa
anterior removeu praticamente metade do óleo original da rocha.
Com relação aos experimentos envolvendo o óleo de 500 g/L e biossurfactante a 100%
acima da c.m.c. observa-se que mais de 49% do óleo original foi recuperado na etapa de injeção
de solução salina. Já na recuperação avançada, os ganhos de óleo foram de 9,35%, um ganho
bastante considerável, mesmo após o alto FR obtido na etapa anterior. É importante ressaltar
que, assim como os dois casos anteriores, há a influência da alta permeabilidade e da baixa
saturação a se considerar.

4.4.4. Análise geral do comportamento de uma curva de recuperação
Para entender o que acontece durante o experimento de recuperação, um ensaio
arbitrário foi escolhido para ser explicado em detalhes. A Figura 15 mostra o gráfico referente
a um dos experimentos envolvendo o óleo de 400 g/L e o biossurfactante com concentração
100% superior à c.m.c.. Os comentários a seguir são gerais e aplicáveis a praticamente todos os
experimentos realizados. No entanto, algumas peculiaridades podem ocorrer isoladamente,
divergindo do que foi explicado neste tópico.
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Figura 15 - - Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado de um experimento
específico para solução de biossurfactante 100% acima da c.m.c. e petróleo 400 g/L.

Fator de recuperação (%)

60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Volume poroso injetado

Fonte: o Autor.
Inicialmente, na etapa de injeção de solução salina, a recuperação é bastante elevada
nos primeiros 5 a 6 pontos, chegando próximo de 20% de recuperação com cerca de apenas um
volume poroso injetado. A partir deste ponto, a produção de óleo começa a cair gradativamente.
Isto ocorre por dois motivos. O primeiro dele diz respeito ao breakthrough, ou seja, ao momento
em que se começa a produzir água. A chegada da água na saída do sistema indica que já existe
um caminho preferencial, com baixa resistência, para que a solução salina percorra dentro do
meio poroso. Isto diminui consideravelmente a eficiência de varrido, já que a água irá preferir
seguir o caminho mais fácil, em detrimento daquele em que há óleo para ser removido. O
segundo motivo, que complementa o primeiro, é o fato de que o óleo que não estava livre está
mais fortemente preso à rocha e à água entre eles, devido à tensão interfacial. Isto dificulta o
deslocamento do óleo pela água.
Transcorridos cerca de 75% da etapa de recuperação convencional, correspondente a 15
pontos experimentais neste trabalho, a tendência do fator de recuperação parcial é de se
estabilizar, já que a eficiência de remoção por simples injeção de água tende a diminuir. Em
alguns casos, ocorre uma remoção repentina de óleo já no final do processo, que pode ser
explicada pela comunicação entre poros antes não comunicantes pela pressão exercida pela
injeção de água.
Ao fim da etapa de recuperação convencional, grande parte do óleo recuperável, isto é,
do volume de óleo passível de ser extraído, já foi removido.
Quando a recuperação avançada se inicia, já existe água no meio poroso, deixada pela
etapa anterior. Ou seja, já existem caminhos de menor esforço para serem seguidos pelo
surfactante. No entanto, como sua viscosidade é superior à da solução salina, a injeção de
biossurfactante também pode conferir um efeito de pistão ao sistema, removendo uma certa
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quantidade de óleo logo no início do processo. O mecanismo principal da injeção deste tipo de
substância, no entanto, é a redução da tensão entre óleo e água, de modo a liberar as gotas de
petróleo da rocha e permitir seu carreamento. Para que isto ocorra, é necessária a formação de
uma camada de moléculas de surfactante na interface óleo-água, e isto requer uma certa
quantidade de matéria. Assim, o efeito tensoativo não ocorre no início do processo, sendo
observado no seu decorrer.
Deste modo, os degraus observados no gráfico, isto é, um ganho de óleo súbito seguido
de pontos constantes é característica da atuação do surfactante. É importante ressaltar que o
efeito pistão da solução de surfactante está presente durante todo o processo.
Nos experimentos desenvolvidos neste trabalho, cada etapa utilizou entre 6 e 8 volumes
porosos de solução. Isto é bastante possível pelo fato de se tratar de escala laboratorial. No
entanto, em um reservatório real, injeções de 8 volumes porosos são impraticáveis, dispendiosas
ou levam muito tempo, então este aspecto deve ser levado em consideração, além do ganho
percentual.

4.4.5. Resumo das recuperações
A Tabela 7 apresenta os valores médios e seus desvios para cada conjunto de
experimentos realizado neste trabalho.
Tabela 7 - Resumo dos Fatores de Recuperação obtidos na injeção de solução salina.
Recuperação Convencional

Óleo
300 g/L
400 g/L
500 g/L

30% acima da
50% acima da
c.m.c.
c.m.c.
43,06 ± 0,86
40,83 ± 0,95
35,64 ± 0,73
32,19 ± 0,32
38,63 ± 1,02
37,33 ± 0,70
Fonte: o Autor

100% acima da
c.m.c.
51,55 ± 0,08
49,44 ± 1,04
49,79 ± 0,25

Já a Tabela 8 apresenta os dados referentes às recuperações avançadas obtidas, com seus
valores médios e seus respectivos desvios.
Tabela 8 - Resumo dos Fatores de Recuperação obtidos na injeção de biossurfactante.
Recuperação Avançada
Óleo
300 g/L
400 g/L
500 g/L

30% acima da c.m.c. 50% acima da c.m.c. 100% acima da c.m.c.
1,64 ± 0,04
2,50 ± 0,19
4,09 ± 0,32
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3,41 ± 0,6
4,91 ± 0,89
7,14 ± 0,33
Fonte: o Autor

3,37 ± 0,49
7,28 ± 0,85
9,35 ± 0,47
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De modo geral, o menor Fator de Recuperação Total obtido ocorreu em um experimento
envolvendo o óleo de 400 g/L e a solução de ramnolipídeo a 30% acima da c.m.c., atingindo o
valor de 37,8%, influenciado principalmente bela baixa eficiência da recuperação convencional.
Já o maior valor obtido foi referente ao ensaio utilizando o óleo de 500 g/L e o biossurfactante
a 100 % acima da c.m.c., obtendo 58,97% após as duas etapas de injeção. Ressalta-se que os
ensaios envolvendo a solução mais concentrada de ramnolipídeo obteve os maiores FR na
injeção de água, considerando-se todos os experimentos realizados.
Observa-se que o biossurfactante é capaz de remover óleo após a recuperação
convencional. No entanto, a eficiência desta recuperação é maior quando o petróleo é de do tipo
mediano a pesado. Além disso, baixas concentrações de ramnolipídeo não se mostraram muito
eficazes no deslocamento de petróleo. No entanto, deve-se levar em consideração que
concentrações elevadas de biossurfactante implicam em maiores custos de operação.
Finalmente, ressalta-se que vários fatores contribuem para a quantidade de óleo
recuperada, dentre eles as propriedades do petróleo, principalmente sua viscosidade, a estrutura
do meio poroso, as propriedades físicas da rocha, como permeabilidade e porosidade efetiva, a
vazão de injeção e a concentração do biossurfactante, neste caso, entre outras. Assim, não é
possível determinar com certeza quais exercem a maior influência no processo, já que não
houve controle de variáveis neste trabalho.
Dados da literatura referentes a estudos de recuperação avançada utilizando a injeção
de substâncias tensoativas estão presentes na Tabela 9. Além dos fatores de recuperação, a
Tabela 9 também contém dados relativos às propriedades das rochas utilizadas, bem como
informações sobre o óleo e o tensoativo usados.
É possível notar que o melhor resultado obtido neste trabalho,isto é, aquele utilizando a
solução de biossurfactante de concentração 100% acima da concentração micelar crítica em
rocha saturada com solução de petróleo em diesel a 500 g/L, está de acordo com outros trabalhos
realizados. Nota-se também que diversos fatores influenciam a eficácia da remoção de óleo dos
poros da rocha.
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Tabela 9 - Fator de recuperação e outras propriedades.
Porosidade Permeabilidade
(%)
(mD)

Saturação
de óleo
(%)

Grau
API do
óleo (º)

Fluido
injetado

Concentração
Tensão
FR
do fluido
superficial convencional
injetado
(mN/m)
(%)

FR
avançada
(%)

FR
total
(%)

Referência

Tipo de
rocha

Curbelo
(2006)

Arenito
natural

24

-

90,9

45

Tensoativo
não-iônico (B)

100% acima
da c.m.c.

-

50

9

59

Curbelo
(2006)

Arenito
natural

24

-

-

45

Tensoativo
iônico (F)

30% acima da
c.m.c.

-

55

3

58

Santos
(2009)

Arenito
natural

32

2,55

-

-

Tensoativo
iônico (SB)

30% acima da
c.m.c.

54

57

26

83

Firmino
(2009)

Arenito
natural

47

69,5

32

Microemulsão
(OCS)

-

21,4

55

25

80

Costa
(2016)

Arenito
sintético

50

-

38,4

33,5

Salmoura

-

-

76

-

76

Amani et
al. (2013)

Arenito
natural

23

100

-

19

Ramnolipídeo

c.m.c.

26

54

23

77

Este
trabalho

Arenito
sintético

22

39

44,1

21,9

Ramnolipídeo

100% acima
da c.m.c.

40,8

49

9

58

Fonte: o Autor.
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5. Conclusão
A elaboração deste trabalho teve como objetivo a avaliação da injeção do
biossurfactante ramnolipídeo, produzido pelas bactérias Pseudomonas aeruginosa, como
método de recuperação avançada de petróleo. Diversas conclusões podem ser tiradas dele,
sendo elas:
I.

A caracterização do ramnolipídeo e seus baixos valores de concentração micelar crítica
e tensão superficial a esta concentração qualificam este biossurfactante para uso em
processos de recuperação avançada de petróleo;

II.

As características do ramnolipídeo, principalmente no que diz respeito a sua baixa
toxicidade e biodegradabilidade, justificam a escolha deste tipo de surfactante, em
detrimento dos tensoativos comerciais comuns;

III.

Os valores de porosidade e permeabilidade dos plugs sintéticos fabricados estão de
acordo com a literatura e representaram bem um reservatório de petróleo real. Além
disso, os valores obtidos para estas propriedades, juntamente com as dimensões dos
plugs e seus respectivos desvios mostraram a uniformidade dos meios porosos utilizados
ao longo deste trabalho, facilitando a comparação dos resultados;

IV.

Os Fatores de Recuperação Convencional encontrados neste trabalho estão de acordo
com valores reais esperados para este método de recuperação, e sua faixa variou entre
os valores médios de 32,19 e 51,55 %.

V.

Os Fatores de Recuperação Avançada obtidos foram relativamente baixos para o óleo
de 300 g/L, por se tratar de um óleo leve, sendo extraído com facilidade pela injeção de
água. Já para as outras soluções de petróleo, os valores foram superiores, atingindo um
máximo de 9,35% adicional em relação ao óleo original do meio poroso.

VI.

A permeabilidade do meio poroso e a viscosidade do petróleo utilizado influenciaram
diretamente os Fatores de Recuperação. Assim, baixas permeabilidades combinadas a
altas viscosidades resultam em menor eficiência de recuperação.

VII.

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, a injeção deste biossurfactante foi
mais eficaz quando a mesma foi utilizada em concentrações superiores a 50% acima de
sua c.m.c., e quando aplicado em reservatórios contendo petróleo mediano a pesado.

VIII.

De modo geral, o ramnolipídeo aparentou ser capaz de provocar a redução de tensão em
todos os experimentos realizados.
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Trabalhos futuros devem focar no controle de outras variáveis de processo, para poder
melhor compreender a influência das mesmas na Recuperação Avançada de Petróleo
por injeção de tensoativos, especialmente a injeção de biossurfactantes.
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